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1 Inledning
1.1

Syfte

Verktyg för att ta fram rapporter rörande egen inrapporterad djursjukdata ur DAWA DSD.

1.2

Användning

Hjälpmedel vid kontroll av inrapporterad djursjukdata.

1.3

Behörighet för veterinär

Behörigheten till DAWA DSD (djursjukdata) söks hos enheten för stöd och samordning, e-post
sfdjur@jordbruksverket.se

1.4


Inloggning

www.jordbruksverket.se Klicka på Använda våra e-tjänster
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Klicka sedan på E-tjänster för djurägare och djurhälsopersonal i vänsterspalten. Klicka
sedan på Djursjukdata och därefter på Logga in



Klicka på aktuell länk för e-leg i rutan DAWA DSD… längst ner på sidan och logga in med
ditt lösenord.



Nu är du inne i DAWA DSD och kan välja vilken rapport du vill köra, se
rapportbeskrivning under rubrik 2.
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2 Rapporter – beskrivning
Obs! Du kan endast se din egen inrapporterade djursjukdata

2.1

Antal djur per diagnos/diagnosgrupp

Rapport för uppföljning av diagnoser avseende hur många djur som fått viss diagnos, samt hur
många behandlingar som gjorts för varje diagnos.

2.2

Läkemedel ordinerad mängd

Rapport för uppföljning av de mängder läkemedel som ordinerats.

2.3

Villkorad behandling

Rapport för uppföljning av vilka besättningar som haft villkorad behandling (f.d. delegerad).
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3 Rapporter – urval m.m.


I varje rapport finns det urvalsmöjligheter. Du kan göra ett eller flera val. Börja alltid
med att välja tidsperiod. Detta för att se vilka möjliga val det finns för aktuell tid. Du
kan till exempel söka på ett visst djurslag under angiven tidsperiod.
Klicka på Använd för att se resultatet.



När du ska ange intervallet för förrättningsdatum så kan du antingen klicka på
kalenderikonerna och välja datum eller så kan du skriva in datum direkt i datumfältet.



I flervalsrutor, t.ex. Diagnos, kan du ange flera diagnoser samtidigt och du kan också
söka diagnoser med hjälp av sökfunktionen.
Klicka på pilen vid diagnosrutan och sedan på Sök… längst ner.

Sök fram de diagnoser du är intresserad av. Det bästa är att välja att namnet Innehåller
det du anger i sökrutan. Tänk på att ta bort markeringen för Matcha gemener/versaler.
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Flytta över diagnosen/diagnoserna till rutan Valda genom att klicka på Flytta alla. Det
går också att markera enstaka diagnoser och klicka på Flytta. Klicka sedan OK längst
ner till höger.



För att se tillgängliga val i rullgardinsmenyerna så klickar du på pilen till höger i den
aktuella menyn.



När du är färdig med dina val så klickar du på Använd-knappen och rapporten körs.
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Om rapporten inte får rum på första sidan så kan du klicka på pilen till höger längst ner

Förväntar du dig väldigt många träffar så är det en bättre idé att klicka på länken
Exportera och använda något av de tillgängliga valen.



Under länken Exportera finns nedanstående val. Om du väljer att ladda ner resultatet
som data så får du rapporten i oformaterat skick. Det är ett lämpligt format om du ska
bearbeta uppgifterna vidare.



Efter en ställd fråga kan du rensa dina urval innan du gör nästa urval. Klicka på Återställ
till höger och sedan på Rensa alla.
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